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O PPGE Debate é uma iniciativa do Programa de Pós Graduação Mestrado
Profissional em Educação, Formação de Professores da Educação Básica - PPGE Uesc, que tem por objetivo socializar as pesquisas mais atuais e referenciadas em
educação, contribuindo para a formação dos mestrandos do Programa e demais
profissionais da Educação Básica da área de abrangência da Uesc. Com início em 2018,
objetivando o diálogo com docentes e pesquisadores de diferentes universidades
brasileiras ou internacionais, das mais diversas linhas de pesquisa em Educação, o
PPGE Debate é proposto sob os formatos de debate, mesa redonda, colóquio ou curso.
Trata-se de uma excelente oportunidade de interlocução entre as discussões atuais no
campo educacional e as pesquisas desenvolvidas no PPGE, tendo em vista a produção
de conhecimento e o impacto deste Programa para a melhoria da Educação Básica da
região.

Desse modo, apresentamos mais uma atividade do PPGE Debate intitulada: "A
institucionalização da escola e tendências filosóficas", um curso de 30 horas com a
Prof.ª Dr.ª Margarita Victoria Rodriguez/UFMS, no período de 07 a 09/11/18.

É um curso destinado para os mestrandos do PPGE, candidatos interessados em
ingressar no Programa e a comunidade em geral (professores, coordenadores, gestores
da educação básica, estudantes de licenciaturas) interessada nas discussões sobre
Educação.

O

curso

é

gratuito

e

a

inscrição

será

até

o

dia

05/11,

pelo

link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSehwOceLqrdxsx_bQQ0xZP7tfF2F8M6u
XfdVMcjccETMUxKDA/viewform
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Com a confirmação da inscrição, será encaminhado por e-mail o material de estudo.

Plano do Curso
PPGE Debate
“Institucionalização da escola e tendências filosóficas”

DIAS 7, 8 e 09/11 DE 2018

CURSO CONDENSADO:
4ª feira (07/11) – 14h às 18h
5ª feira (08/11) período integral – (8h às 12h e 13h30 às 17h30)
6ª feira (09/11) período integral – (8h às 12h e 13h30 às 17h30)

Horas: 30 horas
21h teóricas e 9h práticas
Frequência mínima exigida para certificação: 75% da carga horária.
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